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OMSCHRIJVING

2014/0034/234'Als je me niet helpt, dan ben ik volgende week dood.', zo luidt een videoboodschap die
binnenkomt op het politiebureau in Brugge. De maker van het filmpje daagt Van In uit om de gijzelaar
binnen de week te vinden - als dat niet lukt, wordt de gijzelaar gevild... Algauw komen Van In en Versavel
achter de indentiteit van het slachtoffer. Zijn naam? Van In. Jan Van In. Geen familie van, maar toch.In een
tweede boodschap bedreigt de geheimzinnige dader een nieuw slachtoffer. Geen Van In deze keer, wel een
Versavel. Het hele land is in de ban van de psychopaat achter de videoboodschappen en leeft angstvallig
mee. De pers smeert alles breed uit. Wie wordt het volgende slachtoffer? Martens?De pijn snijdt diep in
deze Aspe en stijgt exponentieel: tot de derde macht. En wie is die derde macht?'33 thrillers later is Aspes
vertelkracht in niets afgenomen. Integendeel.' - Knack
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Pijn in de heup (3) Pijn in de lenden (1) Pijn in de lendenspieren (1) Pijn in de lever (2) Pijn in de lies van
het naaien (c... (1) Pijn in de nierstreek (3)

Pijn onderin de rug komt veel voor. U kunt het plotseling krijgen of meer geleidelijk. Vaak is het een
zeurende pijn. Bepaalde houdingen of bewegingen geven vaak meer ...

Dit kan ook als er op meerdere plaatsen pijn aanwezig is, vul dit dan in met 1, 2, 3. Als de pijn uitstraalt,
geeft dit aan met arceren. 5. Omschrijving van de pijn.
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